1.13
คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่นกำหนดให>อยู?ในเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
Highlight
• นอกเหนือจากคดีตามมาตรา 7 (1) – (12) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวDาดEวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 แลEว ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอำนาจพิจารณาคดีอื่น ๆ ไดE หากรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น บัญญัติใหEคดีนั้นอยูDในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
• ปUจจุบัน คดีเชDนวDานี้ ไดEแกD คดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวDาดEวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
และคดีตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรZชาติ พ.ศ. 2560

ศาลรัฐธรรมนูญเป[นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง (Specific Jurisdiction) กลDาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับวินิจฉัยเฉพาะคดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหEอยูDในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเทDานั้น โดยมาตรา 210 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปUจจุบัน บัญญัติใหEศาลรัฐธรรมนูญมีหนEาที่และอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบดEวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรDางกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปUญหาเกี่ยวกับหนEาที่และอำนาจของสภาผูEแทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคZกรอิสระ ตลอดจนหนEาที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไวEในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวDาดEวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไดE
ลงรายละเอียดประเภทคดีที่อยูDในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกลDาวถึงคดี 12 ประเภท ดังนี้
(1) คดีเกี่ยวกับความชอบดEวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรDางกฎหมาย
(2) คดีเกี่ยวกับหนEาที่และอํานาจของสภาผูEแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคZกรอิสระ
(3) คดีเกี่ยวกับการรEองขอใหEเลิกการกระทําลEมลEางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยZ
ทรงเป[นประมุข
(4) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟvองหนDวยงานของรัฐเพื่อใหEไดEรับประโยชนZตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หนEาที่
ของรัฐ
(5) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูEแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
(6) คดีเกี่ยวกับการเสนอรDางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยDางเดียวกันหรือคลEายกันกับหลักการของรDาง
พระราชบัญญัติที่ตEองยับยั้งไวE
(7) คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดEวยประการใด ๆ ที่มีผลใหEสมาชิกสภาผูEแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสDวนไมDวDาโดยทางตรงหรือทางอEอมในการใชEงบประมาณรายจDาย
(8) คดีเกี่ยวกับความชอบดEวยรัฐธรรมนูญของรDางขEอบังคับการประชุมสภาผูEแทนราษฎร รDางขEอบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และรDางขEอบังคับการประชุมรัฐสภา
(9) คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป[นรัฐมนตรี
(10) คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ตEองไดEรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
(11) คดีที่ผูEถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุEมครองไวEรEองขอวDาการกระทํานั้นขัดหรือแยEงตDอ
รัฐธรรมนูญ
(12) คดีเกี่ยวกับความชอบดEวยรัฐธรรมนูญของรDางรัฐธรรมนูญแกEไขเพิ่มเติม

อยDางไรก็ดี นอกจากคดีทั้ง 12 ประเภทที่กลDาวมาแลEว มาตรา 7 (13) ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวDาดEวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ไดEเปzดชDองเอาไวEดEวยวDา ศาลรัฐธรรมนูญอาจมี
อำนาจวินิจฉัยคดีอื่น ๆ ไดEอีก หากมีการบัญญัติไวEในรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น
ใหEคดีนั้นอยูDในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อลองสำรวจตรวจสอบกฎหมายที่ใชEบังคับอยูDในปUจจุบัน พบวDามีกฎหมายที่สำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งบัญญัติถึง
“คดีอื่น” ที่อยูDในอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวDาดEวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรZชาติ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว?าด>วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป[นกฎหมายที่บัญญัติใหEศาล
รัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยคดี ดังตDอไปนี้
(1) คดีเกี่ยวกับการคัดค1านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ไมAรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง (มาตรา 17 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 17 วรรคสอง) เป[นกรณีที่มีผูEไปยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง แตDนายทะเบียนเห็นวDาคำขอรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาไมDถูกตEองหรือไมDครบถEวน และไดEแจEงใหEผูEยื่น
คำขอแกEไขแลEว แตDไมDไดEมีการแกEไขใหEถูกตEองภายในเวลาที่กำหนด นายทะเบียนจึงรายงานตDอ กกต. ใหEพิจารณามี
มติไมDรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้ กรณีที่ผูEยื่นคำขอหรือหัวหนEาพรรคการเมืองไมDเห็นดEวยกับมติ
ดังกลDาว สามารถยื่นคำรEองคัดคEานตDอศาลรัฐธรรมนูญไดEภายใน 30 วัน นับแตDวันทีไ่ ดEรับแจEงมติของ กกต.
(2) คดีเกี่ยวกับการคัดค1านมติของ กกต. ที่ให1เพิกถอนข1อบังคับของพรรคการเมือง (มาตรา 17 วรรคสี่
ประกอบมาตรา 17 วรรคสาม) เป[นกรณีที่ปรากฏในภายหลังวDา ขEอบังคับของพรรคการเมืองที่ยื่นตDอนายทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไมDเป[นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้นายทะเบียนจะรายงานตDอ กกต.
เพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนขEอบังคับ หากผูEยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคหรือหัวหนEาพรรคไมDเห็นดEวยกับมติ
ดังกลDาว มีสิทธิยื่นคำรEองคัดคEานตDอศาลรัฐธรรมนูญไดEภายใน 30 วัน นับแตDวันทีไ่ ดEรับแจEงมติของ กกต.
(3) คดีเกี่ยวกับการคัดค1านคำสั่งของ กกต. ที่ให1คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ1นจากตำแหนAง
(มาตรา 22 วรรคห1า) เป[นกรณีที่สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการอันอาจมีลักษณะเป[นการฝ€าฝ•นที่กฎหมาย
บัญญัติไวE โดยคณะกรรมการบริหารพรรคไมDไดEมีมติหรือสั่งการใหEสมาชิกยุติการกระทำนั้นโดยพลัน และไมDไดE
กำหนดมาตรการหรือวิธีการที่จำเป[นเพื่อมิใหEสมาชิกกระทำการในลักษณะดังกลDาวอีก กรณีนี้นายทะเบียนจะเสนอ

ใหE กกต. มีคำสั่งใหEคณะกรรมการบริหารพรรคพEนจากตำแหนDงทั้งคณะ หากกรรมการบริหารพรรคไมDเห็นดEวยกับ
คำสั่งดังกลDาว สามารถยื่นคำรEองคัดคEานตDอศาลรัฐธรรมนูญไดEภายใน 30 วัน นับแตDวันที่ไดEรับแจEงคำสั่งของ กกต.
(4) คดีเกี่ยวกับการคัดค1านประกาศของ กกต. ที่ให1พรรคการเมืองสิ้นสภาพ (มาตรา 91 วรรคสาม) เป[น
กรณีที่ปรากฏตDอนายทะเบียนหรือมีผูEแจEงตDอนายทะเบียนวDาพรรคการเมืองมีเหตุตามกฎหมายใหEสิ้นสภาพ เมื่อ
นายทะเบียนตรวจสอบแลEวพบวDามีเหตุใหEสิ้นสภาพจริง ก็จะเสนอใหE กกต. พิจารณาเพื่อประกาศใหEพรรคการเมือง
นั้นสิ้นสภาพ หากหัวหนEาพรรคไมDเห็นดEวยกับประกาศดังกลDาว สามารถยื่นคำรEองใหEศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดE
ภายใน 30 วัน นับแตDวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหEพรรคการเมืองสิ้นสภาพ
(5) คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง (มาตรา 92) เป[นกรณีที่ กกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อไดEวDา พรรค
การเมืองกระทำการอันมีลักษณะซึ่งเป[นเหตุที่จะตEองยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเชDนนี้ กกต.
มีอำนาจยื่นขอใหEศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองนั้น และหากศาลรัฐธรรมนูญไตDสวนแลEว มีหลักฐานอันควรเชื่อ
ไดEวDา พรรคการเมืองกระทำการอันเป[นเหตุใหEตEองยุบพรรคจริง ศาลรัฐธรรมนูญก็จะสั่งใหEยุบพรรค และเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งนี้ ภายใตEรัฐธรรมนูญฉบับปUจจุบัน พรรคการเมืองที่ถูก
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหEยุบพรรคมาแลEว คือ พรรคไทยรักษาชาติ (คำวินิจฉัยที่ 3/2562) และพรรคอนาคตใหมD
(คำวินิจฉัยที่ 5/2563)
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรWชาติ พ.ศ. 2560 เป[นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งบัญญัติถึงคดีที่อยูDใน
เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเอาไวE โดยบัญญัติวDา ในกรณีที่การดำเนินการของหนDวยงานของรัฐไมDสอดคลEองกับ
ยุทธศาสตรZชาติหรือแผนแมDบท เป[นผลจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป[นการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ใหE
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรZชาติแจEงใหEคณะกรรมการยุทธศาสตรZชาติและวุฒิสภาทราบ หากวุฒิสภาเห็นวDา
กรณีเป[นปUญหาวDามติของคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป[นการปฏิบัติหนEาที่โดยชอบดEวย
กฎหมายหรือไมD ใหEวุฒิสภามีมติเสนอเรื่องตDอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว (มาตรา 29)
จะเห็นไดEวDา นอกจากที่บัญญัติไวEในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวDาดEวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญแลEว อาจมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหEศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยคดีบางลักษณะไดE ซึ่งปUจจุบันมี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวDาดEวยพรรคการเมืองและกฎหมายวDาดEวยการจัดทำยุทธศาสตรZชาติ คงตEองติดตาม
ตDอไปวDาในอนาคตจะมีการตรากฎหมายบัญญัติใหEศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยคดีอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไมD

